
Informasjon til NAV om norskkurs med arbeidspraksis (NAP) – vår 2023
Dette er kurs der deltakerne har en kombinasjon av norskopplæring i klasserom og praksis på en 
arbeidsplass. Kursene leder frem mot avsluttende norskprøve A2/B1 eller B1/B2. Det er 
undervisning i klasserom fra klokka 09.00-14.30 på mandag og tirsdag. Dette tilsvarer seks 
undervisningstimer. Deltaker er i praksis tilsvarende en vanlig arbeidsdag som er 7,5 timer 
onsdag, torsdag og fredag.  

Dette kurset er godt egnet for deltakere i KVP, Jobbsjansen eller for de som går på dagpenger.  
Deltakerne kan ha praksis innen ulike yrker/bransjer basert på tidligere utdanning, 
arbeidserfaring og fremtidige jobbønsker. En kontaktperson fra bedriften og norsklæreren på 
kurset følger opp deltaker i praksis. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til 
norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere, og 
kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.  

Klikk her for å se inntaksperiodene

Dersom søker ikke allerede er registrert som deltaker i norskopplæringen i Oslo kommune, må 
man registrere seg ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter for å kunne komme inn på 
venteliste for NAP kurs (se mer informasjon på https://felles.oslovo.no/ ).  

Søker må være på minimum A2-nivå muntlig og på god vei mot A2-nivå skriftlig. Om man er på 
nedre sjikt av A2 (akkurat ferdig med A1) eller øvre sjikt av A2, vil det avhenge av yrkes og 
utdanningsbakgrunn og hva slags praksis man ønsker om man er tjent med å delta på NAP kurs. 

Søkere som ikke har norskrettigheter må betale for kurset. Skal NAV betale for deltakeren, må de 
nye betalingsrutinene utarbeidet i samarbeidsavtalen mellom Nav tiltak og Voksenopplæringen 
følges (Se Navet). 

Kurset koster kr. 1700,- per uke. Man betaler for 20 timer pr. uke. Kurset teller som 20 timer 
norsk i uka i NIR.  

Det som er viktig å merke seg er at avtale om arbeidstrening/godkjenning av praksisplass gjøres 
av det lokale NAV kontoret der deltaker ikke har norskrettigheter etter introduksjonsloven (ikke 
har rett til gratis norskopplæring). Rettighetsdeltakerne vil få sine avtaler om Arbeidstrening 
behandlet av NAV Tiltak Oslo. 

Interesserte søkere melder deg på ved å henvende deg til Oslo VO Servicesenter, der de presiser 
at de ønsker å gå på NAP-kurs ved Oslo VO Skullerud. Søkere eller NAV veiledere som har 
aktuelle kandidater, kan også henvende seg direkte til inntakskontoret ved Oslo Vo Skullerud, så 
kan vi være behjelpelige med innsøkingsprosessen.  
Kurset varer så lenge deltaker har behov for det, men man kan maks gå på NAP-kurs i 18 
måneder. Hver praksisperiode er på tre måneder. Man kan maksimalt ha fire praksisperioder.  Vi 
ser på voksne innvandrere som ressurssterke personer Det er derfor ingen grunn til at vi skal 
finne praksis til deltakerne når de kan gjøre dette selv. Deltaker må derfor selv være aktiv i 
prosessen med å finne praksisplass, men lærer veileder og hjelper til i prosessen ved behov. 
Deltaker får minst ett oppfølgingsbesøk per praksisperiode. Ved behov avtaler vi flere besøk. 
Målet med oppfølgingsbesøkene er å sikre at praktikanten får best mulig utbytte av praksisen 
sin.  

https://felles.oslovo.no/
https://skullerud.oslovo.no/siteassets/pdf-norskkurs/inntaksperioder.pdf


Vi kan aldri garantere jobb, men vi ser at flesteparten av våre deltakere, cirka 70-80 %, kommer 
ut i relevant jobb etter kurset. 

Den første tiden før deltaker har fått tildelt en arbeidspraksisplass får man tilbud om individuell 
jobbveiledning av lærer når det ikke er felles undervisning. Jobbveiledning foregår på torsdager 
fra 09:00-11:50. I tillegg vil man få individuell veiledning og oppfølging etter behov i det å søke 
på og skaffe velegnet praksisplass.  
Den første tiden før man har fått praksisplass har deltaker også anledning til å benytte skolens 
lokaler når det ikke er klasseromsundervisning eller jobbveiledning med lærer. Skolens bibliotek, 
IKT utstyr og felles oppholdsrom står til din disposisjon etter nærmere avtale med lærer eller 
avdelingsleder. 

Dersom du har deltakere som ønsker NAP kurs kan ta kontakt med inntakskontoret ved Oslo VO 
Skullerud V/ Malin Søderberg-Nanda på tlf. 941 56 485 eller e-post: malin.soderberg-
nanda@osloskolen.no 

Dere finner utfyllende informasjon om NAP og andre kurstilbud på våre nettsider: 
https://skullerud.oslovo.no/  

Vi kommer gjerne på besøk til dere dersom dere ønsker ytterligere informasjon om NAP eller de 
andre tilbudene våre her ved Oslo VO Skullerud. Ta kontakt med meg så avtaler vi et tidspunkt.  
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