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BORK karriere og kompetanse
BORK karriere og kompetanse er en avdeling ved Borgund vgs.
Vi tilbyr realkompetansevurdering og opplæring til voksne over
25 år. Vi tilbyr også kurs til lokalt og regionalt næringsliv.

KURS FOR VOKSNE
VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Kurset er grunnleggende for de som
ønsker å utdanne seg innen helse- og
oppvekstsektoren.
Vi gir opplæring i programfagene
Helsefremmende arbeid,
Kommunikasjon og samhandling og
Yrke for helse- og oppvekstfag på vg1
nivå.
Med gjennomført og bestått
programfag på vg1 kan du utdanne
deg videre til Helsefagarbeider,
Barne- og ungdomsarbeider,
Helsesekretær, Tannhelsesekretær,
Apotektekniker, Hudpleier og
Fotterapeut (ikke i Møre og Romsdal).
Se egen brosjyre for ditt utdanningsmål.
Vi tilbyr:
• Gratis opplæring (med unntak av avgift
til materiell)
• Komprimert undervisning på dag eller
kveldstid (1 dag eller 2 kvelder pr uke)
• Undervisningen følger skoleåret
Inntakskrav:
• 25 år eller eldre
• Har gode norskkunnskaper
• Har fullført grunnskole (inkl.
engelsk) og kan dokumentere dette.
• Praksis fra helse- og oppvekstsektoren
Vi prioriterer søkere med voksenrett.
Søkere uten
voksenrett kan ved
ledig plass også få
delta på kurset.

Formelle krav:
Det er krav om politiattest for alle som skal
jobbe i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
For flere av yrkene må du søke
Helsedirektoratet om autorisasjon når
du mottar vitnemålet ditt.
Materiell/utstyr:
Du vil få låne lærebøker med oss.
Digital kompetanse:
Som deltaker på kurset må du ha PC
og internett da dette brukes i
undervisningen.
Videre fremdrift:
Vi foretar en individuell vurdering for å
finne hver enkelt deltakers utdanningsløp.
Mangler du fellesfag for å kunne gå opp til
fagprøve vil du også få tilbud om
opplæring i disse.
Søknad:
Registrer din søknad på www.vigo.no
(søknad for voksne) snarest, og lever inn
«rett kopi» av attester og vitnemål til oss.
Vi har ingen søknadsfrist og behandler
mottatte søknader fortløpende.
Se side 2 «Hvordan søke».
For nærmere informasjon ta kontakt med
oss på tlf. 71 28 12 70 eller på e-post:
bork@mrfylke.no
Forbehold om endringer.
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HVORDAN SØKE
Du kan søke om voksenopplæring / realkompetansevurdering fra og med det året du
fyller 25 år, så sant du har fullført grunnskoleopplæring og har lovlig opphold i Norge
Jamf. Opplæringslova § 4A-3. Du kan søke kun på et voksenopplæringssenter og en
utdanning i gangen.
For å søke om opplæring/realkompetansevurdering hos oss må du:
Registrere søknaden din på: https://www.vigo.no

VELG SØKNAD FOR VOKSNE/REALKOMPETANSEVURDERING
Det er viktig at søknaden fylles ut skikkelig. Det betyr at du må registrere ALL
skolegang og ALL arbeidspraksis slik at det ikke er ”hull” i CV` en. Har du f.eks. vært
hjemmeværende noen år så sett inn dette også. Til mer nøyaktig du er, jo fortere går
behandlingen her hos oss.
Send inn «rett kopi» av attester og vitnemål i posten til oss:
BORK karriere og kompetanse, Borgund vgs,
Yrkesskolevegen 20, 6011 ÅLESUND
Arbeidsattester MÅ inneholde: fra/til dato for arbeidsforhold,
stillingsprosent eller antall timer du har arbeidet totalt, og tittel/arbeidsinnhold.
RETT KOPI vil si kopi av et originaldokument tatt av en offentlig etat. Det skal være
stemplet med rett kopi og underskrevet/signert av den som har tatt kopien for deg.
Utenlandske papir (rett kopi av attester/vitnemål) MÅ være oversatt til norsk eller
engelsk av godkjent translatør.
Kommer du fra et annet land må du dokumentere at du har lovlig opphold.
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