
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Oslo Voksenopplæring Helsfyr 
 
 
Invitasjon til språkkurs mot privatisteksamen i TMF3102 
 

Høsten 2021 starter Oslo Voksenopplæring Helsfyr nytt kurs for utenlandske tømrere som arbeider i 
norske bedrifter, som vil ta svennebrev som tømrer med eksamen som praksiskandidat. Vi har god 
erfaring med slike kurs, med høy måloppnåelse.  
 
Målgruppen er utøvende i tømrerfaget, med mye praktisk erfaring og kunnskap, men som ikke har 
formell kompetanse (svennebrev). Før de kan melde seg opp og gjennomføre en Svenneprøve og få 
status som faglært tømrer, må de bestå en 5 timers teoretisk skriftlig prøve og ha til sammen 5 års 
dokumentert relevant arbeidserfaring. Dette kurset gir språklige ferdigheter for å kunne besvare en 
skriftlig eksamen på norsk. 
 
I kurset jobber vi med å kunne beskrive planlegging, utføring og evaluering av eget arbeid, bruk av 
sentrale faguttrykk og begreper og digitale ordbøker. Vi trener på å løse eksamensoppgaver, diskuterer 
løsningsvalg i gruppa, og lærer gir veiledning på skriftlige besvarelser. I tillegg gis opplæring i 
grunnleggende tegning, detaljtegning og plantegning. 
 
Kurset avholdes tirsdag ettermiddag i annenhver uke over 15 uker, i tidsrommet fra august 2021 til mai 
2022. Kurset er på 80 timer, og ledes av erfarne lærere. 
 
Pris kr. 10 000,- per deltaker. I tillegg til undervisning dekker kursavgiften undervisningsmateriell (ikke 
individuelt utstyr som kladdebøker, skrivesaker), tilgang til E-læringskurs, bevertning etc. 
Kursdeltakerne kan søke støtte i OU-fondet eller gjennom fagforeningen. 
 
Undervisningen begynner kl. 16.30 og varer til kl. 19.30, inkludert pause. 
Det blir servert et enkelt måltid kl. 16.00 i skolens kantine. Kurset avholdes på Oslo Voksenopplæring 
Helsfyr, Svovelstikka 1-3, eller som digital undervisning hvis korona-situasjonen tilsier det. 
 
 
Oslo VO Helsfyr, 09.06.2021 
 
 
Med hilsen 
 
Torunn Thomassen   Inês Bartolo   Harald Hansen 
Rektor Oslo VO Helsfyr   Kursansvarlig   Daglig leder OFT 
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Oslo VO Helsfyr 
Utdanningsetaten 
Oslo kommune 

Besøksadresse:  
Svovelstikka 1-3 
Postadresse: 
Postboks 6127 Etterstad, 
0602 OSLO 

Telefon: 23467700 
Postmottak@ude.oslo.kommune.no 
Org. nr.: 988045500 
https://helsfyr.oslovo.no/ 

 

Oslo Voksenopplæring Helsfyr 
 

Påmelding til kurs: Språkkurs til teorieksamen TMF3102 

Fornavn:  Etternavn:  

Fødselsnummer:  Kvinne   ☐ Mann   ☐ 

Adresse:  Postnummer/Sted: 

Telefon:  E-post:  

Informasjon om arbeidssted: Firma og organisasjonsnummer + kontaktperson 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Periode: tirsdag ettermiddag/kveld annenhver uke, med oppstart august 2021 til mai 2022. 
 
Fag:  tømrerfag, språkkurs til privatisteksamen TMF3102.  
Timer:  3 x 60 minutter annenhver uke (kl 16.30–19.30, inkludert pause). Mat serveres kl 16:00 
Lærer:  Inês Bartolo. 
Sted:  Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo. 
Pris:  10.000 kr 
 
I tillegg til undervisning dekker kursavgiften undervisningsmateriell (ikke individuelt utstyr som 
kladdebøker, skrivesaker), tilgang til E-læringskurs, bevertning etc. Kursdeltakerne kan søke 
støtte i OU-fondet eller gjennom fagforeningen. 
 
Kun sykdom dokumentert med legeattest er gyldig grunn til å heve avtalen. Dersom kurset 
skulle bli avlyst, faller betalingsforpliktelsen bort og eventuell innbetalt kursavgift vil bli 
refundert. 

Spørsmål om kurset kan rettes til: Torill Wøhni– tlf. 970 52 778, Torill.wohni@osloskolen.no, 
eller Harald Hansen – tlf. 952 84 912, harald@bfost.no 
 
Fyll ut, signer og send skjema pr e-post til heidi.osuldsen@osloskolen.no innen 25. juni - 
bindende påmelding.  
      
Signatur: ________________________________________ Dato:  ___________________ 
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