SØKNADSSKJEMA DELTIDSSTUDIER I HELSEFAG
FOR FAGSKOLEN – SKOLEÅRET 2019/20
(Veiledning til utfyllingen finner du på baksiden av søknadsskjemaet)

A. PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer. (11 siffer)

Adresse

Postnr

Poststed

E-postadresse

Telefon/mobilnr

Hjemkommune

B. ANNET MORSMÅL ENN NORSK
Morsmål (dersom ikke norsk)

Nasjonalitet

Ankomstdato til Norge (dd-mm-åå)

C. JEG SØKER FØLGENDE KURS :
Kurskode

Kursnavn

Skolenummer

FOA avd __________________

1

1. valg:

Skolenavn

2
3
1

2. valg:

2
3
1

3. valg:

2
3

D.

TIDLIGERE UTDANNING (legg ved bekreftet kopi av vitnemål fra relevante kurs på VK1-nivå og/eller høyere)

Skolenavn

Kursnavn

Eks. år

Ant.mnd.

E. FAGBREV/AUTORISASJON (legg ved bekreftet kopi)
Fag

Årstall

F. PRAKSIS (legg ved bekreftet kopi av attester fra relevant praksis. Benytt evt eget ark)
Arbeidssted

Stilling

Stillingsprosent Periode/år

G. UNDERSKRIFT
Dato / sted

Underskrift

TILBUD OM SKOLEPLASS BLIR GITT MED FORBEHOLD OM AT
TILBUDET BLIR IGANGSATT!

Ant. mnd

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA
Punkt A
Her skriver du opp navn, adresse osv. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB – 11 siffer!)

Punkt B
Dersom du har et annet morsmål enn norsk skriver du det her. Skriv også opp hvilken nasjonalitet du har, og hvilken dato
du kom til Norge. Legg ved kopi av gyldig oppholdstillatelse og dokumentasjon på evt. gjennomførte norskkurs.

Punkt C
Dette søknadsskjemaet gjelder kun for søking til helsefag. For søking til tekniske fag, ta kontakt med skolen,
eller last ned skjema på skolens hjemmeside: fagskolen.oslo.no
Kurskode:
Her skal du i prioritert rekkefølge sette opp de kursene du ønsker å søke på.
Fordypning
Avdeling (studiested)
Deltid
Psykisk helse- og rusarbeid
Kuben – Oslo
Deltid 2 år
Helseadministrasjon
Kuben – Oslo
Deltid 2 år
Helse, aldring og aktiv omsorg
Kuben – Oslo
Strømmen
Deltid 2 år
Sterilforsyning i helsetjenesten
Kuben – Oslo
Deltid 2 år
Veiledning av helse- og omsorgspersonell
Kuben – Oslo
Deltid 2 år
Demens- og alderspsykiatri
Rud
Bjørkelangen
Deltid 2 år
Oppvekstfag
Strømmen
Bjørkelangen
Deltid 2 år
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell
Rud
Deltid 2 år
kompetanse i barnehage
Barn med særskilte behov
Strømmen
Deltid 2 år
Kreftomsorg og lindrende pleie
Bjørkelangen
Deltid 2 år
Hverdagsmestring
Rud
Deltid 1 år
Målrettet miljøarbeid
Rud
Deltid 1 år
Kursnavn:
Skolenummer:
Skolenavn:

Kurskode
FHH14D
FHH03D
FHH12D
FHH10D
FHH06D
FHH50D
FHO50D
FHO03D
FHO01D
FHH05D
FHH53D
FHH54D

Du må velge fordypning allerede det første året.
For hvert kurs kan du i prioritert rekkefølge føre opp skolenummeret på inntil tre ulike skoler (fem siffer).
Fagskolen Oslo Akershus har skolenummer 70110.
For hvert kurs kan du i prioritert rekkefølge føre opp navnet på inntil tre ulike skoler.

Punkt D Skriv opp navn på skoler og kurs på VK1/VG2-nivå eller høyere du tidligere har gått på som er relevante for
utdanningen du skal søke. Ta med eksamensår og varighet. Du må sammen med søknaden legge ved kopi av vitnemål /
årskursbevis / fagkarakterbevis fra den skolegangen du har.

Punkt E Her fører du opp hvilke fag du har fagbrev eller autorisasjon i. Legg ved kopi!
Punkt F Her skriver du opp den arbeidspraksisen du har hatt. Navnet på arbeidsstedet, samt en beskrivelse av hva
slags arbeid du har utført. Hel stilling påføres i antall måneder. Delstilling påføres med % av stillingsstørrelse, antall
måneder og timetall pr. måned.. Kopi av attester må vedlegges!

Punkt G Søknaden skal dateres og underskrives.
Politiattest: Ved opptak til utdanninger der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk
undervisning eller praksisopplæring, skal det kreves at studentene legger frem politiattest som omtalt i
politiregisterloven § 39 første ledd. Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer
yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning.
- Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og skal inneholde opplysninger om hvorvidt
studenten er siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold som er omtalt i politiregisterloven § 39.
Søknadsskjema med tilhørende dokumentasjon sendes til:
Fagskolen Oslo Akershus
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
ELLER:
e-post postmottak@ude.oslo.kommune.no

TILBUD OM SKOLEPLASS BLIR GITT MED FORBEHOLD OM AT
TILBUDET BLIR IGANGSATT!

