VO Helsfyr

Invitasjon til kurs mot privatisteksamen i TMF3102
Du som har fem års praksis innen tømrerfaget men mangler svennebrevet, kan
melde deg til svenneprøven etter praksiskandidatordningen. Betingelsen er at
du består en skriftlig eksamen TMF3102 på norsk.
Oslo VO Helsfyr tilbyr våren 2020, i samarbeid med Tømrer- og
byggfagforeningen, Byggmesterforbundet i Oslo og Akershus og
Opplæringskontoret for tømrerfaget, et kurs mot privatisteksamen i TMF3102.
Kurset vil fokusere på:
• Viktige ord og begrep på norsk innen tømrerfaget
• Grunnleggende norskkunnskaper for å kunne uttrykke fagkunnskap
skriftlig på norsk
• Grunnleggende leseferdigheter for å kunne lese faglitteratur på norsk
• Bruk av digitale tegneverktøy i tømrerfaget nødvendig for å kunne gjøre
eksamensoppgaver
• Bruk av pedagogisk programvare for å øve på norskferdigheter
Kurset vil gi deg trening i å skrive eksamensoppgaver. Du må regne med å
skrive tre tidligere gitte eksamensoppgaver som norsk- og faglærer vil gi
tilbakemelding på. Du bør ha muntlige norskferdigheter på nivå A2 ved
kursstart.
Kursholdere er Ines Bartolo og Ben Ivar Engebretsen. Ines har ansvar for det
norskfaglige og Ben Ivar for tegneverktøy i tømrerfaget.
Tid og sted:
Kursstart: Tirsdag 24. mars 2020 – Svovelstikka 1–3, 0661 Oslo
Tirsdager fra kl 16.30 til 20.15, 17 kurskvelder tilsammen.
Det serveres et varmt måltid i skolens kantine kl. 16.00.
I tillegg må du regne minimum to timer per uke til å gjøre oppgaver digitalt.
Disse oppgavene vil norsklærer rette.
Eksamen gjennomføres i november/desember. Du er selv ansvarlig for å melde
deg til eksamen. Praktisk informasjon blir gitt av kursholder.
Spørsmål om kurset kan rettes til: Torill Wøhni– tlf. 970 52 778 eller Harald
Hansen – tlf. 952 84 912.
Pris: 3.500 kroner som dekker varm mat, lærebøker og
eksamensoppmeldingsgebyr. 2.350 kroner betales ved kursstart, resten betales
ved eksamensoppmelding. Du må disponere egen PC.
Bindende påmelding sendes til Heidi.marie.osuldsen@ude.oslo.kommune.no
Påmeldingen må inneholde kontaktinformasjon: fornavn, etternavn, adresse,
epost og telefonnummer. Dersom du er i jobb, vil vi gjerne ha
kontaktinformasjon til arbeidsplassen din.

