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Tilbud i voksenopplæring

• Fleksibel opplæring for voksne og realkompetansevurdering:                                                     

Videregående opplæring for voksne - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

• Praksiskandidatkurs: Fagbrev som praksiskandidat - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

• Andre veier til fagbrev: Fagbrev som voksen - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Kontakt: Elisabeth Hagala elisabeth.hagala@tffk.no

Hjelp og veiledning: voksen@tffk.no

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-som-voksen/videregaende-opplaring-for-voksne/
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/praksiskandidat/
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/
mailto:elisabeth.hagala@tffk.no
mailto:voksen@tffk.no


Kontaktinformasjon Karriere Finnmark

Alta-kontoret (Alta, Hammerfest, Kautokeino, Loppa, Hasvik, Nordkapp og Måsøy)

Jeanette.Ojala@tff.no 78 96 32 37/957 81 459

Trine.noreide@tffk.no 450 32 319

ingrid.haldorsen@tffk.no 78 96 32 57/950 89 098

Vadsø-kontoret (Vadsø, Sør-Varanger, Vardø, Nesseby , Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Porsanger, Lebesby 
Gamvik og Karasjok)

christoffer.pedersen@tffk.no 78 96 30 04/938 00 380

Juli-anne.staven@tffk.no 930 29 835 (fagleder)

mailto:Jeanette.Ojala@tff.no
mailto:Trine.noreide@tffk.no
mailto:ingrid.haldorsen@tffk.no
mailto:christoffer.pedersen@tffk.no
mailto:Juli-anne.staven@tffk.no


Regionale integreringsoppgaver 

• Anbefale antall flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune.

• Ansvar for utarbeidelse av plan for kvalifisering av innvandrere.

• Tilskudd til etablereropplæring og mentor- og traineeordning for voksne innvandrere.

• Følge opp regionalt arbeid; forebygging av negativ sosial kontroll, og tilrettelegge for samarbeid med 
sivilsamfunn, herunder frivillig sektor.

• Legge til rette for mer grunnskoleopplæring for innvandrerungdom (kombinasjons- og 
innføringsklasser).

Kontaktperson: Erle Holm-Varsi erle.holmvarsi@tffk.no

mailto:erle.holmvarsi@tffk.no


Næringsrettet opplæring

3-årig prosjekt (01.01.2021 – 31.12.2023).

Formål: Tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i Finnmark ved å jobbe for 

kompetanseheving og utvikling av konkrete tiltak jamfør arbeidslivets behov. 

Det jobbes nå med utvikling av 6 konkrete kompetansehevingstiltak for voksne.

Midler til bedriftsintern opplæring (BiO).

Kompetansepilotprosjektet.

Kontaktperson: Ida Huru ida.huru@tffk.no

mailto:ida.huru@tffk.no


Voksne uten rett til videregående opplæring

2-årig prosjekt (01.09.2021 – 01.09.2023).

Formål: Redusere risikoen for utenforskap blant voksne ved å etablere  kurs -og opplæringstilbud der 

sluttkompetanse på videregående nivå er målet. Målgruppen i prosjektet er definert til alle voksne uten 

rett til videregående opplæring.

Kontaktperson: Anette Granlund Haukanes Anette.Haukanes@tffk.no

mailto:Anette.Haukanes@tffk.no


Fullføringsreformen

Mål: 9 av 10 
fullfører vgs

Mål: Muligheter 
for alle til å 

rekvalifisere seg 

Mål: Flere i 
arbeid 



Fullføringsreformen skal gi en bedre videregående opplæring for voksne –

en arena for å lære hele livet.

I dag er det rundt 500 000 voksne som ikke har fullført grunnskole eller 

videregående. Kun 16 000 er i opplæring. En fullføringsrett vil gjøre veien 

tilbake til videregående mye kortere for voksne som har brukt opp retten 

sin tidligere. Nå får de den tilbake. 





Fullføringsreformen: en voksen reform?

• Retten til rekvalifisering (retten er i første omgang myntet på voksne); har du ett fagbrev kan du nå få 
rett til et nytt fagbrev.

• Endret aldersgrense for voksenrett fra  25 år til 19 år.

• Modulbasert opplæring og læreplaner krever et godt system for realkompetansevurdering (RKV) 
Moduler senker terskel for å ta opplæring. Du tar det du har behov for.
Regjeringen ønsker at VKOSNE skal kunne ta videregående opplæring som korte moduler. Da kan de  
lettere kombinere opplæringen med andre forpliktelser og raskere få dokumentert kompetanse.

• Mer fleksibelt opplæringsløp (nettskole, tilpasset opplæring ift voksnes behov og tilpasset 
sluttkompetansen).

• En fullføringsrett og en rekvalifiseringsrett.



Et forbedrende år for innvandrere og andre grupper som 
har behov for et forberedende år:

At alle elever som har kort botid og svake norskferdigheter skal få et 

overgangstilbud når de starter i VGO, er et forslag i loven.


