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.

Vurder din
kompetanse

Ved en realkompetansevurdering får du
ikke karakter i faget.
Realkompetansevurderingen vurderes til
Godkjent/Ikke godkjent. Får du fagene
godkjent slipper du å ta opplæring i disse.
Ved Ikke godkjent må du følge opplæring
eller ta privatisteksamen i fagene.
KOSTNADER
Har du fått innvilget voksenrett er
vurderingen gratis. Har du ikke voksenrett
må du selv/Nav/arbeidsgiver betale for
vurderingen.

HVA-HVORDAN-HVORFOR?
REALKOMPETANSEVURDERING er en
vurdering av all kompetanse du har
tilegnet deg gjennom skolegang,
arbeidspraksis, fritidsaktiviteter eller på
annen måte.
REALKOMPETANSEVURDERING skal gjøres
opp mot kompetansemålene i læreplanene
for den utdanningen du skal ta.
REALKOMPETANSEVURDERING
gjennomføres som en samtale rundt
kompetansemålene i læreplanene. I
enkelte tilfeller kan det være aktuelt med
en skriftlig eller praktisk tilnærming i
tillegg.

HVORDAN SØKE
Alle som ønsker en realkompetansevurdering i forhold til opplæringsmål og
læreplaner i videregående opplæring kan
få dette om man har fylt 25 år (eller fyller
det inneværende år) og har fullført
grunnskolen.
For å få en vurdering må du søke om dette
på internett på www.vigo.no (voksenopplæring og realkompetansevurdering),
og send «rett kopi» av attester og
kompetansebevis/vitnemål i posten til oss.
RETT KOPI vil si:
Kopi av et originaldokument tatt av en
offentlig etat. Det skal være stemplet med
“rett kopi”, være signert og datert.
Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med
oss. Du når oss på telefon 71 28 12 70 eller på
e-post bork@mrfylke.no
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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.

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 ho 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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